
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Екологія 

Спеціальність 101 Екологія 

Галузь знань 10 Природничі науки 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр з екології 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України, сертифікат про акредитацію 

УД № 21008295, строк дії  до 01.07.2028 р. 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень 

НРК України – 7 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти, 

загальні правила щодо передумов вступу 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Мета освітньої програми 

 Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та 

навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування через 

теоретичне та практичне навчання 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології 

та їх використання для охорони навколишнього середовища, 

збалансованого природокористування та сталого розвитку. 

Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих 

наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення 

практичних екологічних проблем, які характеризуються 

комплексністю, невизначеністю умов 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі екології 

Ключові слова: екологічні системи, охорона навколишнього природного 

середовища, управління довкіллям, моніторинг довкілля, моделювання 

та прогнозування стану довкілля, екологічне врядування 

Особливості 

програми 

 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник із степенем бакалавра з екології здатен виконувати такі 

професійні роботи ( за ДК 003:2010): 

- інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (3119); 

- інші технічні фахівці в галузі управління (3439); 

- інші державні інспектори (3449); 



і обіймати такі первинні посади (за ДК 003:2010): 

- організатор природокористування; 

- інспектор з охорони природи; 

- інспектор з охорони природно-заповідного фонду; 

- інспектор з використання водних ресурсів; 

- технік-еколог; 

- інспектор державний. 

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, лекції, практичні заняття, самостійна 

робота з використанням підручників, навчальних посібників, 

консультації, проектна робота, підготовка кваліфікаційної роботи 

бакалавра. 

Оцінювання Кредитно-трансферна система, що передбачає оцінювання студентів за 

усі види аудиторної та позааудиторної навчальної  діяльності, 

спрямовані на опанування навчального навантаження з  освітньої 

програми.  

Письмові екзамени, звіт з практики, есе, презентації індивідуальних 

завдань. 

Проміжний модульний контроль, підсумковий контроль у формі іспитів 

та заліків за відповідними дисциплінами, розрахунково-графічні роботи, 

курсові роботи та проекти. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування. 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми 

в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 

рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПР04. Використовувати принципи управління, на яких базується 

система екологічної безпеки. 

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля.  

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування  ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього 

середовища із застосуванням інноваційних підходів та міжнародного 

і вітчизняного досвіду.  

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням 

відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних 

екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та 

ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 

досліджень. 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та 

виробництв на навколишнє середовище.  

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходами. 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 



донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

ПР14. Уміти формувати тексти, робити презентації та повідомлення 

для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням 

професійної сумлінності та унеможливлення плагіату. 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів.  

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 

слухань щодо проблем та формування територій природно-

заповідного фонду та екологічної мережі. 

ПР17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки 

реалізації комплексних природоохоронних заходів.  

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття рішень. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти. 

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог екологічного законодавства.  

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та обробки даних.  

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля із залученням громадськості. 

ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних 

заходів та проектів. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

ПР24. Впроваджувати передові методики інформування та залучення 

громадськості для планування та врядування довкіллям 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітня програма забезпечена науково-педагогічними працівниками: 
4 професори, доктори наук; 34 доценти, кандидати наук. До 
викладання дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, 
які мають відповідну кваліфікацію, наукові ступені та звання та 
пройшли науково-педагогічне стажування або підвищення 
кваліфікації у провідних навчальних та науково-дослідних 
установах.  
Всі викладачі мають підтверджений рівень наукової та професійної 
активності 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою забезпечено 

навчальними аудиторіями із мультимедійною технікою для 

проведення лекційних та практичних занять, трьома комп’ютерними 

класами, чотирма навчальними лабораторіями (фізична, хіміко-

аналітична, моніторингу довкілля, екотехнологій) для проведення 

лабораторних занять. Лабораторії обладнано сучасним стаціонарним 

та переносним устаткуванням. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

Зміст і якість інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення відповідає вимогам і є достатнім для забезпечення 

якісної підготовки фахівців у сучасних умовах. 



забезпечення Інформація про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 

діяльність, структуру університету, правила прийому, анонси 

заходів, новини тощо поширюється на офіційному сайті 

Університету (https://www.kname.edu.ua/) 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має бібліотеку, до складу якої входить 

науковий, студентський і абонемент художньої літератури та 

читальні зали на 540 посадкових місць. В університеті функціонує 

електронний репозиторій (http://eprints.kname.edu.ua/), який 

забезпечує доступ здобувачів вищої освіти до методичних та 

навчальних матеріалів (навчально-методичні комплекси дисциплін, 

матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

програми практик тощо), а також до електронної версії науково-

технічного збірника «Комунальне господарство міст» та матеріалів 

наукових конференцій. Для студентів та викладачів забезпечується 

доступ до системи дистанційного навчання Moodle 

(http://cdo.kname.edu.ua). 

Всі комп'ютери бібліотеки підключені до всесвітньої мережі Internet. 

В читальній залі організовано доступ до Internet-ресурсів з 

використанням технологій Wi-Fi. Наявний доступ до 

наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Можливість участі у програмах національної кредитної мобільності 

в інших університетах країни, в яких здійснюється підготовка 

бакалаврів за спеціальністю 101  Екологія, в рамках навчальних 

тренінгів (семінарів, літніх та зимових шкіл тощо), що організовані 

та проводяться такими університетами і сприяють набуттю фахових 

компетенцій, із можливістю зарахування навчальних досягнень за 

програмами технологічної, виробничої та переддипломної практик 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можливість участі в програмах міжнародної кредитної мобільності 

протягом до 10 місяців (2 семестри) на 3-му та 4-му роках навчання 

в рамках угод про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ 

К1) з Університетом Нова Горіца (Республіка Словенія), 

Близькосхідним технологічним університетом (м. Анкара, Турецька 

Республіка) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 


